
Uwagi mieszkańców Starej Ochoty dotyczące parkowania 

i organizacji ruchu

I. Problemy parkowania 

I.1. Brak miejsc parkingowych na Starej Ochocie jest oczywistością, zmuszającą 
mieszkańców do parkowania często niezgodnie z oznakowaniem/przepisami ruchu
– najbliższy przykład w pobliżu siedziby Urzędu Dzielnicy Ochota jak niżej.

 

Podkreślić  należy,  że  okolice  pl.  Narutowicza  są  objęte  strefą  płatnego
parkowania,  co  jest  jednoznaczne  z  koniecznością  znalezienia  miejsca  do
parkowania w obrębie wyznaczonych w abonamencie parkometrów. W praktyce
oznacza to niejednokrotnie długie „krążenie” w celu znalezienia dozwolonego i
wolnego  miejsca.  Ma  to  bardzo  istotne  negatywne  znaczenie  ekologiczne:
powiększanie  „korków”  i  dodatkowa  emisja  spalin.   Niestety,  od  lat  trwa
postępujące  kasowanie  możliwych  miejsc  parkingowych  (nieznany  nam  jest
przypadek  udostępnienia  nowych  miejsc).  Dodajmy –  bez  żadnej  alternatywy



zastępczej dla  mieszkających  tu  właścicieli  samochodów  oraz  liczbie
wydawanych zezwoleń znacznie przewyższającej ilość miejsc do parkowania.! 

Jakość  projektu  organizacji  ruchu  i  parkowania  pozostawia  bardzo  dużo  do
życzenia, czego dowodem poniższe zdjęcia i uwagi szczegółowe.

Parkowanie na chodniku zgodne z projektem (przewidziana planem szerokość
przejścia dla pieszych poniżej 1 m!), zlikwidowane dopiero po interwencji

mieszkańców.

Na ulicach Korzeniowskiego, Hoffmanowej, czy Grójeckiej 41 (zdjęcia niżej) – oznakowanie
i ograniczenie parkowania uniemożliwia dojazd do posesji zabudowanych. Jest to niezgodne z
Prawem Budowlanym („Dojścia i Dojazdy”): „Niedozwolone są zmiany dojścia/dojazdu do
działki, określonych dla danego budynku”.



Zacytujmy tu zasady ustawiania znaku zakazu (Drogi Publiczne UE): „Znak B-36 jako
bardzo  uciążliwy  dla  kierujących  powinien  być  umieszczony  jedynie  w  niezbędnych,
uzasadnionych  warunkami  ruchu  przypadkach.  Zasadą  powinien  być  ograniczony  czas
obowiązywania znaku. Znak B-36 powinien być stosowany przede wszystkim w miastach,
prowadzących  komunikację  zbiorową  autobusową  lub  trolejbusową  oraz  na  wąskich
ulicach  dwukierunkowych  o dużym natężeniu  ruchu”.  W tym kontekście  umieszczenie
tych tu znaków wygląda niemal komicznie…



Narożny (róg ul. Grójeckiej i Mochnackiego) dom pozbawiony jakiegokolwiek
dojazdu (wywóz śmieci, przeprowadzka, remonty…)

I.2. W dwutygodniku „Informator Ochoty i Włoch” z dn. 9.X.2015 roku ukazał się
artykuł mieszkańca w kwestii możliwości parkowania na chodniku wzdłuż posesji
Filtrowa  81  i  83.  Parkujące  (równolegle  do  jezdni)  samochody  zostawiają  tu
bowiem  szerokie na 3 metry przejście dla pieszych (zdjęcie niżej). Są one jednak
bezwzględnie „kasowane” przez Straż Miejską. 



Zaś  niemal  dokładnie  po  drugiej  stronie  ul.  Filtrowej,  w  okolicy  posterunku
Policji, w identycznej konfiguracji (jeśli chodzi o jazdę samochodów po chodniku
oraz szerokość zostawionego przejścia dla pieszych) samochody mogą parkować,
gdyż na chodniku … stoi odpowiedni znak (zdjęcie niżej). 



Czytelnik  zapytywał  więc,  dlaczego  nie  można  podobnego  znaku  postawić  w
rejonie posesji  Filtrowa 81 i  83? Odpowiedzi  na list  i  zapytanie  nie  było,  zaś
„dziwnym zbiegiem okoliczności” w ciągu kilku tygodni ten rejon chodnika został
„osłupkowany”  (w  rejonie  wjazdu  od  ul.  Mochnackiego  oraz  od  strony  ul.
Akademickiej), zresztą mało logicznie, gdyż samochody w dalszym ciągu mogą
wjeżdżać na chodnik przez wjazdy do bram (zdjęcia niżej).







I.3.  Dziesiątki  miejsc  na  Starej  Ochocie,  potencjalnie  do  wykorzystania  na
parkowanie  na  chodnikach,  zostało  zlikwidowanych  poprzez  skrupulatne
„osłupkowanie” (dodajmy, że rodzajów słupków na Ochocie można dopatrzyć się
co najmniej czterech…!) z 4-ch stron; ma to miejsce m.in. na:

- ul. Filtrowej róg Asnyka (dodajmy, że tu na chodniku został nawet ślad – inny
kolor kostki – miejsca zaplanowanego dla samochodów) – zdjęcie niżej.



- w pobliżu wlotu ul. Barskiej do Grójeckiej (zdjęcia niżej)





- w pobliżu wjazdu z ul. Grójeckiej w Mochnackiego – zdjęcie niżej



Dodajmy, że przy parkowaniu ukosem byłyby tu 3 miejsca; teraz jest tylko 
jedno…

Podobnie zrobiono na pl. Narutowicza – np. przed kościołem Św. Jakuba czy w 
rejonie byłej chińskiej restauracji.

Wyegzekwowanie  parkowania  równoległego  na  ul.  Grójeckiej  w  pobliżu
skrzyżowania z Wawelską (zdjęcie niżej) zmniejszyło liczbę miejsc z 8 do 4. A
prawy  pas  ruchu  jest  tu  2-krotnie  szerszy  niż  pozostałe  pasy,  więc  nie  ma
zagrożenia niebezpieczeństwem „wystawania” pojazdów! 



W wielu przypadkach trudno dopatrzyć się jakiejkolwiek logiki stawianie słupków
jako  potencjalnych  przeszkód  w  parkowaniu  na  chodniku;  jest  to  po  prostu
wyrzuceniem pieniędzy podatnika. Przykłady na zdjęciach niżej:





Tu na ul. Kopińskiej chodnik, na którym nigdy samochody nie parkowały -
będzie teraz niedostępny dla mechanicznego odśnieżania…

I.4.  Trwa intensywne malowanie jezdni  i  chodników, często też bez logiki.
Zrozumiałe jest przykładowo „obmalowanie” przejścia dla pieszych w miejscu
połączenia  ul.  Mochnackiego  z  Filtrową  (samochody  nadjeżdżają  z  prawej
strony). Jednakże przykładowo na zdjęciu niżej zamalowanie jezdni „zabrania”
parkowaniu  na  prawo  od  przejścia,  a  ul.  Mianowskiego  jest  przecież
jednokierunkową,  więc  pojazdy tu  parkujące  z  prawej  strony pieszym (ew.
brak widoczności) by nie zagrażały! 



Podobnie  jest  na  ul.  Raszyńskiej  przy  Filtrowej  (w  kierunku  pomnika
Lotników – zdjęcie niżej) i przy wielu innych przejściach… 

Powtórzmy – udostępnienie tego typu miejsc na parkowanie w pobliżu przejść
dla pieszych niczym nie zwiększy zagrożenia dla pieszych!



I.5.  Trwa  radosna  twórczość  „różnorodności”  znaków  dopuszczających
parkowanie: można znaleźć (nawet obok siebie – zdjęcie niżej) różne znaki,
znów bez żadnej logiki raz dopuszczające parkowanie ukośnie, a gdzie indziej
– tylko równolegle. Mimo niewielkiego ruchu tu pojazdów…



Oczywiście  jest  to  absolutnie  nie  respektowane  przez  parkujących,  gdyż  parkowanie
równoległe obniża o połowę ilość dostępnych miejsc. A przykładowo na ul. Raszyńskiej (w
kierunku  pomnika  Lotników)  znaki  nakazujące  parkowanie  równolegle  mogłyby  być
respektowane jedynie przez „Maluchy”, tak wąskie są tu bowiem zatoczki na chodniku…

I.6. Z innych uwag postulujemy:

1. W ramach planowanej rewitalizacji/przebudowy Placu Narutowicza należy dążyć do 
budowy podziemnego parkingu;

2. Parking na ul. Żwirki i Wigury (w rejonie Pomnika Lotników) – w 2016 upływa termin
dzierżawy – należy ogólnie udostępnić;

3. Podjęcie realizacji planu częściowej likwidacji jednego z pasów ruchu na ul. 
Grójeckiej, zaś przy okazji planowanej ścieżki rowerowej – zapewnienie tam miejsc 
parkingowych;

4. Wykonania zatok postojowych (lub umożliwienie parkowania na chodniku) na Trasie 
Łazienkowskiej wzdłuż „Skry”, gdzie chodnik jest relatywnie szeroki, a ruch pieszych 
– minimalny.

I. Problemy komunikacyjne na Starej Ochocie



II.1.  Podobno  po  wielu  latach  oczekiwań  jest  wreszcie  decyzja  wprowadzenia
sygnalizacji świetlnej przy przejściu przez ul. Wawelską na wysokości Instytutu
Onkologicznego. Przejście to powinno jednak być dodatkowo od góry oświetlone
dla zwiększenia jego widoczności, gdyż przy niemal bez przerwy (w godzinach
szczytu) obciążonych tu 3 pasach ruchu (dodajmy, że istniejące tam ograniczenie
prędkości jest absolutnie nieprzestrzegane przez olbrzymią większość pojazdów!)
boczne  światła  przy  przejściu  będą  wciąż  mało  dostrzegalne.  Inwestycja  ta
powinna być traktowana priorytetowo.

II.2.  W  ostatnich  latach  powstał  nowy  kompleks  budynków  naukowych  UW,
głównie w rejonie ul. Banacha i Pasteura. W efekcie wzrosła niepomiernie liczba
osób poszukujących miejsc parkingowych w tym rejonie (pracownicy, studenci,
interesanci). Odpowiedzią na zwiększony ruch na ul. Pasteura było wprowadzenie
(surowo egzekwowanego) zakazu parkowania po jednej stronie ulicy. Dlaczego:

- nie wprowadzono ruchu jednokierunkowego (od ul. Banacha do Wawelskiej) na
ul. Pasteura, co nie tylko pozwoliłoby na utrzymanie miejsc parkingowych dla ok.
20 samochodów, ale również usunęło by - zwiększające korki na skrzyżowaniu
Wawelska/Grójecka  –  włączanie  się  w  ul.  Wawelską  samochodów
nadjeżdżających ul. Pasteura od strony Banacha?

-  nie  podjęto  prób  uruchomienia  przynajmniej  tymczasowego  ‘ad  hoc’  tak  tu
potrzebnego  parkingu przy  ul.  Pasteura  w miejscu  hektarowej  działki  (bodajże
kiedyś  planowanej  pod  siedzibę  marszałka  województwa…)  na  tyłach  Teatru
„Och”, od wielu lat zarastającej krzakami…? 

II.3.  Jednym  z  najniebezpieczniejszych  miejsc  w  W-wie  jest  skrzyżowanie
Wawelska-Grójecka. Niemal nie ma dnia, aby nie było tam co najmniej „stłuczki”.
Głównym powodem jest istniejący tu „od zawsze” zupełny brak logiki jeśli chodzi
o  sterowanie  światłami.  Samochody  nadjeżdżające  Wawelską  od  pomnika
Lotników i skręcające w lewo w Grójecką mają moment na w miarę bezpieczny
przejazd  (samochody  zbliżające  się  od  Alei  Jerozolimskich  mają  wówczas
czerwone światło). Niestety, z drugiej strony  -  samochody nadjeżdżające od Alei
i  skręcające w lewo w Grójecką mają jedynie kilka sekund na wykonanie tego
manewru, bo zatrzymania samochodów z drugiej strony światła nie przewidują. W
dodatku  jest  tu  kilka  linii  autobusowych,  zaś  wjeżdżające  znacznie  wolniej
autobusy  częstokroć  blokują  przejazd  samochodów  i  tramwajów  ul.  Grójecką.
Oczywiście  należałoby tu bezwzględnie  wprowadzić  „zielone  strzałki  skrętu  w
lewo”.

Dyskusyjna jest również możliwość zarówno jazdy na wprost jak i skrętu w ul.
Grójecką dla samochodów jadących ul. Wawelską (od strony Pomnika Lotników)



środkowym  pasem:  samochody  planujące  jazdę  na  wprost  i  blokowane  przez
skręcające w lewo pojazdy usiłują „przeskoczyć” na skrzyżowaniu na prawy pas,
którym  zwykle  szybko  jadą  samochody  „na  wprost”.  Wydaje  się  tu
bezpieczniejszą likwidacja  tej  możliwości  „podwójnego” kierunku jazdy z tego
pasa.

Powyższe uwagi mieszkańców Starej Ochoty z pewnością nie wyczerpują długiej
listy krytycznych spostrzeżeń.

Wysuwane są nst. postulaty:

1. Wprowadzenie obligatoryjnego uzgadniania planowanego sposobu organizacji
ruchu  i  parkowania  z  administracją  lokalnych  budynków.  Wprowadzenie
konsultacji społecznych ZDM/Biura Inżyniera Ruchu z mieszkańcami Starej
Ochoty  odnośnie  planowanej  działalności  w  powyższych  obszarach,
przykładowo przez złożenie planów działania na rok 2016 do jednej z Komisji
Rady,  która wyłoży te plany do publicznego wglądu-dyskusji,  informując o
powyższym na przykład  na łamach „Informatora  Ochoty”  oraz na stronach
internetowej Gminy oraz nieformalnej grupy „Ochocianie”.

2. Modyfikacja działania świateł (skrzyżowanie Grójecka-Wawelska) zgodnie z
przedstawioną propozycją.

3. Uporządkowanie oznakowań miejsc do parkowania wg powyższych punktów.

4. Uwzględnianie  w  planach  dalszego  grodzenia  chodników  słupkami  oraz
„obmalowywania” przejść - zarówno zapewnienia bezpieczeństwa pieszym jak
i logiki, umożliwiającej utrzymanie miejsc parkingowych.

5. Udostępnienie miejsc do parkowania, które zostały w ostatnich latach (a nawet
tygodniach!)  zlikwidowane,  z  logiką  oraz  odpowiednim  oznakowaniem
zapewniającym bezpieczeństwo pieszym. Wstrzyma to też działalnoś

6.  na niekorzyść finansową Gminy, gdyż zmniejszanie powierzchni parkowania
to obniżenie wpływów za płatne parkowanie do jej budżetu.

7. Stworzenie  nowych  miejsc  parkingowych  –  zgodnie  z  powyższymi
propozycjami.




